
 

HOTĂRÂREA nr.60/2012 
privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al comunei Dochia, 

jud.NeamŃ a unor terenuri intravilan, cu destinaŃia de „cimitir” 

       
           Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 21 septembrie 2012, 

                 Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-
Gheorghe privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al comunei Dochia, jud.NeamŃ a unor terenuri intravilan, 
cu destinaŃia de cimitir, precum şi referatul nr.4489/14.09.2012 întocmit de secretarul comunei Dochia, d-l Ovidiu 
Acristinei; 
                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,  
                 În baza Legii nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
H. G. nr. 548 din  8 iulie 1999-privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor;Legea nr.52/2003-privind transparenta 
decizionala in administratia publica locala;  
                În temeiul art.36, alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit.”a”, pct.13, art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1 Se atestă apartenenŃa la domeniul public al comunei Dochia, jud.NeamŃ a unor terenuri intravilan, cu 
destinaŃia de „cimitir”, identificate astfel: 
 

1. Cimitir, suprafaŃă=1334 mp, vecinătăŃi: N-Ciubotaru Gheorghe; S-teren casă socială Parohia „SfinŃii 
Voievozi” Dochia şi teren arabil intravilan; E-teren curŃi-construcŃii adiacent  Parohiei „SfinŃii Voievozi” 
Dochia; V-Iacob Constantin; 

2. Cimitir, suprafaŃă=8247 mp, vecinătăŃi: N--teren curŃi-construcŃii adiacent  Parohiei „SfinŃii Voievozi” Dochia; 
S-Cojocaru Elena; E-drum sătesc; V-teren arabil intravilan; 

3. Cimitir, suprafaŃă=6251 mp, vecinătăŃi:N-teren cimitir în suprafaŃă de 1334 mp;S-Cojocaru Elena; E-Filimon 
Gheorghe, Iacob Mihai, Tudose Ion, Iacob Constantin;V-teren cimitir în suprafaŃă de 8247 mp. 

 
Art.2 Se aprobă modificarea, în mod corespunzător a anexei nr.1 la HCL Dochia nr.8/17.02.2009- privind 
aprobarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al comunei Dochia, precum şi inventarului bunurilor 
imobile care aparŃin domeniului privat al comunei Dochia, prin completare cu cele două poziŃii noi, menŃionate la 
art.nr.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia şi compartimentul 
urbanism şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, autorităŃilor şi persoanelor interesate şi se 
aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 

Dochia,  21 septembrie 2012 
                Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Popa Constantin                                                                          Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
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